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A maior parte dos resíduos alimentares é biodegradável, porém o mesmo não
acontece com o resíduo de óleo de frituras. A presença deles na rede de esgoto gera
graves problemas de higiene e mau cheiro, além de gerar o entupimento da mesma
e o mau funcionamento das estações de tratamento. No meio ambiente a presença
de óleos nos rios cria uma barreira que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da
água levando a mortandade de várias espécies, comprometendo assim a base da
cadeia alimentar aquática.
Neste contexto, embora seja lei, muitos municípios não dispõem de tratamento
específico para os resíduos sólidos derivados do óleo comestível. Entretanto alguns
municípios têm bons projetos de destinação e reciclagem. Por exemplo, em Ribeirão
Preto possui o projeto Cata óleo numa parceria da USP e o Ladetel (Lab. de
Desenvolvimento de Tecnologias Limpas). Já em Florianópolis a coleta é feita pela
Universidade Federal de Santa Catarina, em que recuperam o óleo de cozinha e o
transformam em biocombustível. Cidades como Porto Alegre, Salvador, no ABC
Paulista e outros também estão inseridos neste comprometimento ecossustentável.
O sucesso destes programas depende inteiramente da participação da comunidade,
órgãos ambientais, governamentais e acima de tudo os educacionais, sendo estes
últimos de suma importância por ser à base de estímulo ao comprometimento e à
conscientização.
Em Rio Grande não havia uma coleta de óleo usado estabelecida, assim pensou-se
na coleta inicialmente, na comunidade universitária da FURG, mas que mais tarde,
visava estender-se em outros setores da sociedade riograndina.
Na fronte da relevância deste trabalho está sua importância sócio-ambiental e
educacional, ao envolver a comunidade universitária como elementos ativos e
propagadores da responsabilidade sócio-ambiental. Este trabalho também visa
envolver pesquisas tecnológicas, pois numa segunda etapa o óleo será destinado a
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processos de desenvolvimento de sabão com fins caseiros, a fim de serem
produzidos em uma comunidade carente, sendo assim oportunidade de elemento de
geração de trabalho e renda, atribuindo também um caráter de inclusão social ao
trabalho.

Detalhamento das atividades;

Na primeira fase se se estabeleceu, mediante planejamento, como este óleo seria
recolhido na FURG. Assim determinou-se pontos estratégicos em que se colocou
cartazes identificando os tonéis e bambonas para recolhimento. Também se realizou
ampla divulgação nos campus da universidade com panfletagem e cartazes, assim
como a veiculação de matéria nos jornais locais.
O óleo recolhido foi testado no laboratório de físico-química da Escola de Química e
Alimentos da Furg. Nestes testes várias fórmulas de sabões foram testadas e
desenvolvidas, assim estabelecendo-se uma fórmula simples e economicamente
viável à comunidade local.

Figura 1 – Técnico testando fórmulas de sabão com o óleo reciclado.

Na segunda fase, após a concreta implantação de rotina já da primeira fase,
contemplamos o ensino da fabricação do sabão caseiro em uma comunidade
carente vinculada a um projeto de extensão da Furg é a Ong Colméia, possibilitando
a esta comunidade uma fonte de trabalho e renda.
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Figura 2 – Sabão produzido pela CMCC com o óleo reciclado.

Nesta sequência de atividades também se incluiu a CMCC (Cooperativa de Moradia
e Construção Comunitária) que também tem atividades vinculadas à instituição,
neste processo educacional (reciclagem) e produtivo de sabão.

Análise e discussão

O trabalho foi, e deverá, durante todo o planejamento, ser acompanhado para
verificar a quantidade de óleo recolhido semanalmente, quais os locais que se
mostraram com maior demanda e peculiaridades. O processo logístico até então foi
amparada pelo setor de viaturas da Furg, mas se ampliarmos muito a demanda
teremos que estudar alternativas.
O Sabão desenvolvido e de qualidade análogo aos encontrados no mercado e,
como o processo produtivo é artesanal os custo são mínimos possibilitando às
comunidades envolvidas a comercialização com um preço de boa aceitação popular.

Considerações finais.

O sucesso inicial do trabalho nos estimula a aperfeiçoarmos as atividades numa
contínua avaliação e de desdobramentos de possibilidades de novas propostas,
sejam elas educacionais, talvez trabalhos junto à rede pública de ensino básico e,
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tecnológicas podendo ser direcionado o óleo a projetos de produção de
biocombústiveis ou até no fabrico de ração animal. Os primeiros passos foram dados
a continuidade promete muito trabalho e novos desafios.


